
 

 

 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

27 квітня 2022 року  № 82 

   

Про розміщення об’єктів сезонної  

торгівлі та укладання договорів  

земельного строкового сервітуту 
 

      Розглянувши подані заяви, керуючись Законом України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», рішенням восьмої сесії шостого скликання 

Лубенської міської ради від 20 травня 2011 р. «Про визначення місць для 

сезонної торгівлі», Положенням про порядок розміщення та демонтажу 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у м. Лубни, 

затвердженим рішенням Лубенської міської ради від 10 жовтня 2019 р., та  п.п.8 

п.«а» ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  
 

виконавчий комітет Лубенської міської ради вирішив:    
   

1. Дозволити розмістити об’єкт сезонної торгівлі: 

- ФОП Демурі Олександру Павловичу (автопричіп розміром 2,0х2,0м) для 

торгівлі кавою та чаєм на земельній ділянці площею 16,0м2 в м. Лубни по                 

вул. Мистецькій (біля входу в дитячий парк ім. Донченка) терміном на 3 місяці 

з 24.03.2022р.; 

- ФОП Лозовенку Євгенію Олександровичу (автопричіп розміром 2,0х1,5м) 

для торгівлі кавою та чаєм на земельній ділянці площею 18,0м2 в м. Лубни по 

проспекту Володимирському, 45 (прилегла територія до магазину «Хвилинка») 

терміном на 3 місяці з 24.03.2022р.; 

- ФОП Обломієву Богдану Ігоровичу (автопричіп розміром 1,8х1,3м) для 

торгівлі кавою та чаєм на земельній ділянці площею 12,5м2  в м. Лубни по 

проспекту Володимирському, 12 терміном на 3 місяці з 24.03.2022р.; 

- ФОП Салогуб Ганні Іванівні  (пересувну металеву бочку розміром 2,0х3,0м) 

для торгівлі хлібним квасом на земельній ділянці площею 20,0м2 по                          

вул. Мистецькій (біля входу в парк ім. Донченка) терміном на 3 місяці з 

01.04.2022р.; 

- ФОП Тетерятниковій Варварі Олексіївні (літній майданчик розміром 

3,10х10,0м) на земельній ділянці 31,0м2 в м. Лубни по проспекту 

Володимирському біля будівлі №26 терміном на 3 місяці з моменту укладення 

договору земельного строкового сервітуту. 

2. Управлінню з питань комунального майна та земельних відносин 

виконавчого комітету Лубенської міської ради  (начальник Іващенко О.Г.)  

підготувати проєкти договорів земельного строкового сервітуту з фізичними 

особами-підприємцями. 



 

 

3. Доручити Лубенському міському голові Грицаєнку О.П. підписати 

договори земельного строкового сервітуту.              

4. Організацію виконання рішення покласти на начальника відділу 

містобудування та архітектури виконавчого комітету Лубенської міської ради  

Шмонденка А.Г. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника Лубенського  

міського голови Діденка О.Г.  

 

Лубенський міський голова                                            Олександр ГРИЦАЄНКО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


